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Tárgy: Christinel Farsch német állampolgár által benyújtott 1391/2012. számú, 
93 aláírást tartalmazó petíció egy romániai falu villamosenergia-hálózathoz való 
csatlakoztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a romániai Holbák települést nem 
csatlakoztatták a villamosenergia-hálózathoz. A román politikusok több éven át – főleg 
választások idején – ígérgették, hogy a falut csatlakoztatják a hálózathoz. A szép ígéretek 
ellenére semmi sem történt. Ennek következtében még most 2013-ban is a faluban mintegy 
300 ember él villamos energia nélkül, annak ellenére, hogy a település mindössze 20 km-re 
található Brassó városától. A petíció benyújtója szerint valamennyi uniós polgárra nézve 
szégyen, hogy ez előfordulhat az Unió területén, különösen mivel a villamos energia hiánya 
miatt a mezőgazdasági termelők nem tudják eladni a tejet, mivel azt nem tudják a 
rendeleteknek megfelelően hűteni. A román hatóságok elmondása szerint nincs pénz a 
hálózathoz való csatlakozásra, ugyanakkor tavaly – jelentős uniós támogatás mellett –
napenergia-erőmű épült mindössze 8 km-re a falutól. A petíció benyújtója sürgősen felhívja 
az Európai Parlamentet, hogy érje el a román hatóságoknál, hogy végre kapcsolják be a falut a 
villamosenergia-hálózatba.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.
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Az uniós jogszabályok szerint1 a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy területükön 
valamennyi lakossági fogyasztó jogosult legyen meghatározott minőségű villamosenergia-
ellátásra méltányos, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható és 
megkülönböztetés árakon („egyetemes szolgáltatás”). A tagállamoknak továbbá elő kell 
írniuk az elosztóvállalatok számára, hogy a fogyasztókat hálózatukhoz csatlakoztassák.2 A 
tagállamok továbbá kötelesek a félreeső területeken élő végső fogyasztókat megvédeni.3

Ugyanakkor az uniós jog nem kötelezi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
háztartásokat ingyen kapcsolják be a hálózatba. A tagállami szabályozó hatóságok4 –
Romániában az ANRE – határozzák meg (vagy hagyják jóvá) legalább a nemzeti 
hálózatokhoz való csatlakozás vagy hozzáférés feltételeinek kiszámításához vagy 
meghatározásához használt módszereket. 

Bár Románia az uniós jog szerint nem köteles gondoskodni a villamosenergia-hálózatba 
jelenleg nem bekapcsolt háztartások a hálózathoz való ingyenesen csatlakoztatásáról, a fent 
említett jogalapból az következik, hogy Romániának biztosítania kell, hogy a háztartások 
legalább ajánlatot kapjanak a területen működő elosztórendszer-üzemeltetőtől a kapcsolat 
méltányos áron való létesítésére vonatkozóan (lásd a fent említett egyetemes szolgáltatásra 
való jogosultsággal kapcsolatban a többek közt a méltányos árra vonatkozó rendelkezéseket). 
Bár nem létezik sem jogi definíció, sem joggyakorlat arra vonatkozóan, hogy e tekintetben mi 
minősül „méltányos” árnak, feltételezhető, hogy egy ilyen árnak tükröznie kell az indokolható 
költségeket, de nem eredményezhet túlzott profitot, illetve nem lehet az a következménye, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető visszaél természetes monopóliumhelyzetével.
  
Következtetés

A román szabályozó hatóság (ANRE) felel annak biztosításáért, hogy a megfelelő
jogszabályok vonatkozó előírásait betartsák, ezért a petíció benyújtóinak az ANRE 
közbenjárásáért kell folyamodniuk, amennyiben a helyi elosztórendszer-üzemeltető nem jár el 
az alkalmazandó jognak megfelelően.  Amennyiben az ANRE nem tesz eleget 
kötelezettségeinek, a nemzeti igazságszolgáltatási rendszeren keresztül lehet jogorvoslatért 
folyamodni. A Bizottság mindenesetre tudomásul veszi az állítólagos helyzetet, és azt a 
jelenleg folyamatban lévő megfelelőségi ellenőrzések során megfelelő módon felhasználja 
majd. 

                                               
1 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-irányelv”)

2 A villamosenergia-irányelv 3. cikkének (3) bekezdése 

3 A villamosenergia-irányelv 3. cikkének (7) bekezdése

4 A villamosenergia-irányelv 37. cikkének (6) bekezdése


